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Ingen förening eller organisationsnummer
Får ej tillgång till internetbank, betalar med pappersgirering
Har bankkonto som skolvärdinna, tidigare rektor och skoladministratör står på. Banken har
ifrågasatt deras organisation kring caféet.
Bokför i Excell
Vill ha kortbetalningsfunktion
Tycker inte att de ska behöva använda sina privata bankdosor
Ej kassaapparat

Sjulnäs







Har en elevrådsförening med organisationsnummer där skolvärd har ensam teckningsrätt.
Ej internet, betalat fakturor med pappersgirering
Bankkonto inte eget bankgiro
Bokför i Excell
Handlar på Servera, Hansens och Sigvards
Ej kassaapparat

Pitholm









Ingen förening eller organisationsnummer
Bankkonto, inte eget bankgiro. Skolvärdinna står på kontot och två som har slutat.
Får ej tillgång till internetbank, betalar med pappersgirering. Banken föreslog att skolvärdinnan skulle ansluta sin egen dosa men vill inte det och var ej kund i Sparbanken nord.
Bokför i slutet av läsåret för hon hinner inte under terminen.
Handlar på Svensk catering, Skellefteå, Okay och Konsum
Några enstaka kontant inköp.
Önskar att alla caféer hade samma bokföring och samma sorts organisation
Ny kassaapparat

Hortlax








Ingen förening eller organisationsnummer, har bankgiro
Det står på kontot att det är ett föreningskonto men det är fejkat enligt skolvärdinna
Tecknare för kontot är två skolvärdinnor
Bokför i Excell
Handlar på Lundman, Hansens och Servera mot faktura
Betalar fakturorna via internet med privata dosor
Gammal kassaapparat

Solander


Ingen förening eller organisationsnummer, har bankgiro








Skolvärdinna och tidigare rektor står som tecknare på kontot
Betalar fakturor via internet med dosa som tillhör kontot (inte privat)
Bokför i kassabok och skickar in verksamhetsberättelsen till utbildningsförvaltningen
Handlar på Hansens, Svensk Catering och kompletterar från Ica och Konsum där de handlar
kontant
Skulle kunna skaffa kortbetalning men har tyckt att det är för stor kostnad, har blivit erbjuden
att ha swish av banken
Kassaapparat

Porsnäs








Ingen förening, inget organisationsnummer har ett fejkat föreningskonto
Bankkonto ej giro, tecknare är skolvärdinna och rektor
Betalar fakturor via internet och har en dosa som är skolans som Linda fick efter mycket strid
Bokför i Excell
Handlar på Hansens, servera, Norrmejeriet och Ica. Via faktura.
Får ej korttreminal för att de har inget organisationsnummer
Gammal kassaapparat

Alla vill ha alternativ betalning som kortbetalning eller swish, en del har kunnat skaffa det men tyckt
att det är för stor kostnad, andra har blivit nekade för att de inte är en förening. Den tidigare
inköpsansvarig har hjälp till kring bokföring. En del använder privata dosor och en del har fått dosor
som är kopplade till just det kontot, samtidigt som andra inte har fått det och har inte velat använda sin
privata.

